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Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezessete de 

novembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência do senhor vereador Alexandre Almeida Dias, os senhores vereadores: 

José Raimundo de Jesus Souza (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do 

Rosário e Pedro de Jesus Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias parabenizou o Prefeito reeleito, pela vitória nas urnas, desejando a todos que fazem 

parte da gestão, que sejam mais comprometidos com a população. Ele parabenizou os vereadores 

reeleitos e também os que iniciarão o mandato no próximo ano, que eles possam fazer uma 

legislatura  servindo o povo, independente do lado que estiverem.   Ele agradeceu aos eleitores, que 

confiaram no trabalho dele, pois fez uma campanha limpa, respeitando os demais adversários, feita 

sem recursos financeiros, e sabe que algumas pessoas, mesmo passando necessidade, não receberam 

dinheiro de outros candidatos, porque acreditam numa política com honestidade.  Ele comentou que, 

o seu mandato foi totalmente voltado para a defesa dos direitos dos poçoverdenses, mas infelizmente 

a população não viu dessa forma. O edil comentou ainda, que está feliz pela vitória do colega José 

Raimundo, que foi reeleito pelo povo, que reconheceu o seu trabalho. Na ocasião, lamentou que 

alguns candidatos fazem da campanha política um verdadeiro comércio, que se aproveitam das 

necessidades do povo, e passaram mais de três anos fazendo caixa, para negociar os votos na eleição, 

e muito pouco fizeram o real trabalho de vereador. Ele comentou que, não está triste pela derrota, 

mas pela falsidade de alguns amigos. Ao mesmo tempo, ele agradeceu a coligação do senhor Roberto 

Barracão, a senhora Aires e a todos que fazem parte do grupo, que apesar dos boatos que, foram 

veiculados seguiram firmes na campanha até o fim, foram honestos e respeitaram todos os 

candidatos. O edil disse ainda, que infelizmente alguns candidatos não respeitam as pessoas e tem 

colocado som alto na frente das casas de outras pessoas, não para comemorar, mas para causar 

intrigas, retirando a paz das pessoas, que muitas vezes estão doentes, ou tem crianças pequenas, e a 

polícia não tem feito o seu papel de coibir essas ações, ao contrário estava fazendo escolta de alguns 

candidatos a vereador. O edil alertou a população que, o vereador que compra votos não vai 

trabalhar, porque já pagou pelo voto de seus eleitores. Ele comentou que quem representa o povo são 

os vereadores, e destacou que não bajula nenhuma liderança política, para obter vantagem pessoal, e 

se assim o fizesse poderia estar ao lado de um dos que o procuraram. Ele relatou que, não suporta, 

nem aceita traição dentro do próprio grupo político em que estiver.  Na ocasião, o  edil comentou que 

apresentou algumas indicações para a melhoria do Município, como também destacou que 

apresentará um projeto de lei, para a alteração do nome  da Praça Porfírio Vieira da Silva, para 

homenagear o senhor Luciano, que tinha um zoológico e que muito fez pelo Município.  O edil disse 

ainda, que no plano de Governo do senhor Roberto Barracão havia a proposta de criar um espaço, 

para que os artistas locais e regionais, pudessem se apresentar e, assim demonstrar a seu talento e ter 

uma renda. Ele disse ainda, que a Praça do Conjunto Pedro Valadares está ficando muito bonita, e 

espera que a obra seja concluída o mais breve possível, para que o povo possa desfrutar dela.  Na 

oportunidade, o edil parabenizou alguns amigos de outras cidades,  que fizeram um bom trabalho em 
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suas cidades e,  se reelegeram como também os colegas, e afirmou que, apesar de alguns 

vereadores  não se reelegerem, todos deram a sua contribuição para o município, e infelizmente as 

pessoas não reconheceram seus esforços, mas concluiu dizendo que o povo tem os políticos que 

merecem.  Depois, o senhor vereador Amaury Batista Freire agradeceu a Deus, e também às pessoas 

que confiaram seu voto a ele, para que ele se reelegesse. Enfatizou que, continuará fazendo o seu 

trabalho social pelo povo, ajudando de acordo com as suas possibilidades. Ele agradeceu ainda, a 

equipe que o ajudou na campanha, haja vista que não pôde visitar muitas pessoas, em decorrência da 

sua condição de saúde. O edil disse também, que o Prefeito foi reeleito porque está fazendo um bom 

trabalho, o município conta com uma segurança exemplar, com a contribuição da polícia militar, sob 

o comando do Delegado Fábio Alan Pimentel e pede que, o Prefeito possa trabalhar muito mais pelo 

município. Ele reafirmou o seu compromisso com a população, destacou que apesar de algumas 

pessoas dizerem que ele não venceria o pleito, ele mostrou que é capaz e continuará lutando pelo 

povo. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matéria para serem 

discutidas na Ordem do Dia, deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o 

senhor vereador Gileno Santana Alves  parabenizou aos colegas que foram reeleitos, agradeceu 

aos  515 eleitores, que confiaram nele, e destacou que, mesmo não sendo vereador continuará 

ajudando o povo, como sempre fez, pois ele sabe que as pessoas de sua comunidade precisam muito 

de Assistência. Ele afirmou que, essa campanha foi milionária, e quem tinha dinheiro investiu 

bastante, mas quem não teve infelizmente ficou de fora do Poder Legislativo, como ele e a senhora 

Damares, mas graças a Deus elegeram o Prefeito, e certamente estarão trabalhando juntos no dia a 

dia. Ele pediu também que, os vereadores que se elegeram não deixem de atender o povo, 

principalmente aqueles que foram votados na sua comunidade. Em seguida, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos comentou que, se sente muito honrado de ter a oportunidade de conquistar mais um 

mandato, agradeceu a comunidade por ter votado nele, e destacou que infelizmente muitas vezes as 

pessoas não sabem lidar com as emoções e, acabam machucando as pessoas no período de eleições, 

mas continuará firme fazendo o papel de vereador, fazendo a sua missão assistencialista as pessoas 

que precisam. Ele também agradeceu aos amigos que, o ajudaram nessa caminhada política, as 

pessoas que votavam em outros candidatos, e que confiaram nele, para o quarto mandato. O edil 

falou sobre a importância e o apoio do grupo, liderado pelo senhor Antônio Dória, que dá sustentação 

aos quatro vereadores eleitos da bancada de oposição. Ele parabenizou o senhor vereador Edson, que 

através da expressividade do número de votos, possibilitou fortalecer ainda mais o grupo, que teve 

êxito no pleito, apesar das tentativas que foram percebidas por ele, e por alguns amigos, que lhe 

ajudavam e orientavam, e destacou que algumas situações eram desnecessárias, mas que são naturais 

da política e, apesar de alguns colegas não terem tido êxito no pleito, tem convicção que eles fizeram 

o seu trabalho da melhor forma e fizeram história no município de Poço Verde, mas a vida segue seu 

rumo.  Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, está feliz por 

ter sido eleito, e embora a sua candidata a Prefeita não tenha tido êxito, os quatro vereadores da 

bancada de oposição tiveram êxito, para a próxima legislatura.  Ele agradeceu aos 930 eleitores e, 

destacou que o período de campanha é muito desgastante para os candidatos, que renunciam a família 

e outras atividades, para conquistar os votos. Ele parabenizou todos os vereadores eleitos, desejou a 

todos uma boa legislatura, que trabalhem pelo povo, e disse aos que não conseguiram que, a política 
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é difícil e na vida devemos estar preparados para tudo, pois a vida continua. Ele reassumiu seu 

compromisso de continuar lutando pelos direitos do povo de Poço Verde, principalmente daqueles 

que mais necessitam. E disse ainda que, os agentes públicos não devem se envaidecer nos cargos, 

pois assim como é o povo quem coloca o povo também pode retirá-los, e concluiu desejando a todos 

sucesso e que Deus nos abençoe.  A seguir, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

comentou que, uma postagem de um internauta e destacou que os dias de todos os seres estão 

contados na terra, e gostaria de entender por qual motivo ele fez esse comentário. Depois, o edil 

agradeceu aos poçoverdenses que estão assistindo a Sessão, e comentou que não será candidato nas 

próximas eleições, e destacou que já tinha essa decisão em mente, antes mesmo do pleito.  Ele 

comentou ainda, que está aguardando a resposta do Governo Municipal sobre o Projeto de Lei que, 

autoriza a doação do terreno do antigo matadouro à cooperativa de catadores, bem como espera que a 

reforma do Colégio Antônio Carlos Valadares seja feita o quanto antes, para quiçá iniciar o ano letivo 

em janeiro com uma escola reestruturada.  Ele pediu que, os colegas vereadores não permitam a 

construção de obras particulares em frente ao curral dos animais, pois a comunidade que vive naquela 

região precisa de uma praça, para terem um local para lazer. O edil afirmou ainda que, se sente muito 

orgulho de ter sido vereador, pois é uma honra para qualquer pessoa. Por fim, o senhor vereador 

Amaury Batista Freire agradeceu a todos que o ajudou, tanto na coordenação de sua campanha, 

como também aqueles que votaram e torceram para que ele continuasse fazendo o seu trabalho 

social, com as pessoas que mais precisam.  Em seguida, o senhor vereador José Raimundo de Jesus 

Souza agradeceu a todos os eleitores, pela oportunidade de ocupar a cadeira de vereador por mais 

quatro anos, trabalhando servindo a população.  Ele relatou as dificuldades de fazer uma campanha 

sem dinheiro, mesmo assim o povo honrou a palavra e o elegeu, por isso é muito grato. E, por não 

haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 

encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia dezenove de novembro, realizarem a 

próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis 

Santos lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dezessete de novembro de 2020. 
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